
Overdrachtsheet ONDERWERP (Denise van Poppel, 22 maart 2022) 

Onderwerp 
 

Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO) in 
Dordrecht 

Samenvatting  
 

De CTOO bestaat uit leden uit het midden van de raad die 
hiervoor door de raad zijn benoemd en kent geen 
plaatsvervangende leden. Het aantal leden staat niet vast en 
wordt bepaald door het aantal benoemingen. De CTOO is een 
raadscommissie die de hele raad vertegenwoordigt. De 
afzonderlijke leden vertegenwoordigen dus niet hun fractie bij 
het uitoefenen van hun rol als CTOO-lid. 
 
De CTOO adviseert de raad ten behoeve van het uitoefenen van 
de wettelijke taken die nodig zijn voor het toezicht op het 
openbaar onderwijs. Daartoe voeren CTOO-leden periodiek1 met 
bestuurders en/ of leden van de Raad van Toezicht over de stand 
van de schoolbesturen en het openbaar onderwijs dat zij 
aanbieden in de gemeente Dordrecht.  
 
Drie stichtingen vertegenwoordigen in Dordrecht het openbaar 
onderwijs (zie voor actueel beeld: de onderwijsgids – te vinden 
via de gemeentelijke website). Dit zijn: Stichting Nestas 
Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs2, Stichting 
voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht (SDL) en Stichting Johan 
de Witt-gymnasium. 

Voorgeschiedenis en 
relevante besluitvorming 

Op 22 juni 2021 heeft de raad de Geactualiseerde werkwijze 
CTOO vastgesteld.   
Op 9 november 2021 heeft de raad ingestemd met de 
besturenfusie tussen OPOD en SKOBA. Het Advies Verzoek 
goedkeuring besturenfusie OPOD SKOBA is door CTOO opgesteld 
om de raad van advies te voorzien.  

Vervolg Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode worden 
kennismakingsgesprekken ingepland met ieder schoolbestuur. 
Daarna vinden deze relatiegesprekken zonder verdere aanleiding 
iedere twee jaar plaats. CTOO vergadert tweemaal per jaar om de 
continuïteit van het openbaar onderwijs in Dordrecht te 
bespreken a.d.h.v. het ambtelijk advies dat verkregen wordt over 
de jaarstukken (na 1 juli en voor het zomerreces) en de 
(meerjaren-)begrotingen (eind januari).  

Aanspreekpunt Portefeuillehouder voor gemeenteraadsverkiezingen: Wethouder 
Heijkoop v.w.b. besturenfusie OPOD en SKOBA. CTOO is 
bevoegdheid van de raad zonder tussenkomst van het college.  
Ambtelijke aanspreekpunt: Serge Bomius  
Aanspreekpunt griffie: Denise van Poppel 

Achtergrondinformatie Geactualiseerde werkwijze CTOO 
Raadsvoorstel instemmen met besturenfusie tussen OPOD en 
SKOBA 

 

                                                           
1 Deze relatiegesprekken vinden minimaal eenmaal per twee jaar plaats 
2 Nestas Scholengroep is ontstaan uit de besturenfusie van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht 
(OPOD) en Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA)  


